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 «إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ِبيَِدهِ» هیدر آ« غرفة»قرائت واژه  یشناختزبان یبررس
 **اهلل نصیریروح،*نژادزهرا قاسم

 چکيده
رَ َ مَنُهف فَلَیُ َ مَن ّ» هیدر آ« غرفة» قرائت کلمه نحوه درباره َََ لَّا إَ مُ یَطُعَمُهف فَإَنَّهف مَن ّوَ مَن لَّ فَمَن ش

 یاند و برخخوانده« غفرفة»آن را  ینظر وجود دارد. برخ( اختالف941بقره:«)مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ بَیَدَهَ
« غفرفة»ون ظرف و آ  در« غَرفة»که در دسََت اسََت  یمقدار آب سََتابوعمرو، معتقد ا«. غَرفة»

َََودیم دهیَنَام َََا دینمایم اریرا اخت« غَرفة»قرائت  یو لیدل نیبَه هم ش َََلو   ییو کس به اس
« ةغَرف»بود من « غَرَف»فعل « اغترف»فعل  ی: اگر به جادیگویو م کندیاشاره م هیآ یشَناختزبان
قرائت قراء،  در نحوه یشناختواژگان و مباحث زبان یدهد معانیموضَو  نشان م نی. اخواندمیم

 -یفیبه روش توص ییو روا یریتفس ،یقرائ ،یمنابع لغو یاست. پژوهش حاضر با واکاواثر داشته
 نیا ینامع انیمنابع مذکور در ب لیاسََت. تحلپرداخته« غفرفة»و « غَرفة» یمعنا یبه بررسََ یلیتحل

پژوهان ضمن . لغتدهدیمشانقرآن را ن انیپژوهان و قارارتباط و تعامل لغت یدو واژه، چگونگ
ََده« غفرفة»و « غَرفة» یرا که برا ییدو واژه اختالف معنا نیا یمعنا انیب  و ون یاسََت به ذکر ش

 نیا ن،یا. بنابراستییشاگرد کسا ،یگریو د یشاگرد ابوعمرو بصر ،یکیکه  دهندیفراء نسبت م
 یهاافتهیاست.  میکرقرآن انیقار اناتیپژوهان متأثر از بآراء لغت یگاه گرددکهیم تیتقو هیفرض

وجود  یاز وجوه قرائ یکیدییتأ یو مستدل برا یعلم لیدل دهدیپژوهش نشَان م نیحاصَل از ا
 یا معناتنه هیآ اقیو س اتیدانسته شده، قابل نقد است. روا یکه مستند وجوه قرائ یلیندارد و دال

و  ردیگیدست قرار م کیآ  اسَت که در ک   یمقدار یکه به معنا دینمایم شَنرا رو« غرفة»
ََر هیدر آ ََر »در برابر « اغتراف»که  نیبا توجه به ا فهیش ََت، داللت بر قرار گرفته« ش  بارکیاس
 .دارد زین دنینوش

 های كليدیواژه
 .غَرفة، غفرفة، قرائت ،یشناختزبان لیقرآن، تحل
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 مقدمه

ذکر  میکرمرتبََه در قرآن، هََفََت«غَرف» مََاده

 یصَََورت فعل ماضَََمرتبه به کیاسَََت. در شَََده

موارد به صورت اسم مفرد و جمع  هی، و در بق«اغترف»

اسََتعمال « غفرفَة»و « غفرَفٌ« »الُغفرففَاتَ« »غفرَفًا»، «الُغفرُفَةَ»

است ، بنای «غفرفة»اسَت. در پن  مورد منظور از شَده

َََده و از ک  خانه بلندتر  که باالى بناى دیگر واقع ش

تر بهشت است. تنها در عال  یجهباشد که کنایه از در

اختالف وجود دارد « غرفة» مورد در قرائت واژه کی

َََناختزبان یهاو قراء با توجه به بحث که مطرح  یش

 دییرا تأ« غَرفة» ای« غفرفة»از دو وجه  یکیند،ینمَایم

َََت که معاجکنندیم همان  یو منابع لغو م. جالب اس

 و« غَرفة»کلمه دو  ییرا در تفاوت معنا انیقار لیَدال

در  یعنوان نمونه ابوعمرو بصر. بهکنندیذکر م« غفرفة»

مقدار آ  درون : »دیگویم« غَرفة»علت قرائت  انیَب

 دهینام« غَرفة»و مقدار آ  درون دسََت « غفرفة»ظرف 

ت، ی(. ابن سََک11ق، ص9499 ه،ی)ابن خالو«شََودیم

سخن ابوعمرو را از فراء  هیدو واژه شَب نیدر تفاوت ا

غَرَفتف غَرُفة واحدة، و فی اإلناء : »کندینقل م ون یو 

(. شَََباهت 11، ص9م، ج9101 ت،یابن سَََک«)غفرُفَة

را  هیفرضَََ نیپژوهان و مفسَََران الغت ان،یاقوال قار

تباط ار انیپژوهان و قارآراء لغت نیکه ب دینمایم دییتأ

 اند.و نسبت به هم تأثیر و تأثر داشته ردوجود دا

معنا و  نییو تب یدد بررسََپژوهش حاضََر درصََ 

با مراجعه به معاجم لغوی، « غرفَة» نو  قرائَت واژه

منظور  نیهماست. به میکرو قرآن اتیشعر عر ، روا

ابع و من ریتفاس ات،یعر ، روا اتیدر ادب« غرفة»کلمه 

ََ یقرائ ََردیگیقرار م یمورد بررس ع مناب نیا ی. بررس

 پژوهان و مفسران ولغت ان،یرآراء قا نیب رابطه هیفرض

 .دینمایم دییرا تأ گریکدیها از و تأثر آن ریتأث

که  سَََتین ییهامورد بحث از نمونه هیچند آ هر

 هیََآ یدر مفهوم و معنََا نیادیََبن راتییقرائََت آن تغ

بر  هیواژه با تک یحاضََر معنا قیکند؛ اما در تحق جادیا

 نیا دهندهشََده و نشََان نییتب هیآ اقیو سََ اتیروا

 شیدو واژه ب یاختالف معنا یموضََو  است که گاه

ه از باشد، برگرفت پژوهانتاز آن که برگرفته از آراء لغ

ََنظرات قََار ََََت و ا میکرقرآن انی ََآ نیاس از  هی

را در معاجم  انیقار ریتأث یهاکه رگه اسََتییهانمونه

 کند. تأیید می یلغو

در  یگفت: مقاله مستقل دیموضو  با نهیشیپ درباره

است و نشَده نیتدو« غَرفة»و « غفرفة»خصَوص واژه 

بحث مورد توجه قرار  نهیشیعنوان پبه تواندیآن چه م

َََتیمقَاالت و کتَب متعدد رد،یگ که از اختالف  اس

 ر،ی. در تفاسََندینمایقرائت و نقش آن در معنا بحث م

 اریبس صَورتمطلب به نیا زینیو کتب ادب یمنابع قرائ

است. ابن هشام اختالف ذکر شََدهمختصَر و پراکنده 

ََاره ب ب،یاللب یرا در کتا  مغن هیآ نیقرائت ا  انیبا اش

به آن  یاندک زی. در کتا  اوضََا المسََالک، نکندیم

  .گرددینقل م یکه در متن پژوهش سخن و پردازدیم

 

 در لغت« غُرفة»و « غَرفة» واژه -1

 یریگی، پ«غرفة» واژه یلغو یمعنا یبررسَََ محور

َََت. اول یزبان عرب یهانامهآن در لغت فرهنگ  نیاس

ََه خل یلََغََت عرب بن احمََد  لیََموجود مربوط ب

« غَرفَة» معتقد است: کلمه ی( اسَت. و900)میدیفراه

دو معنا اسَََت: نخسَََت به  یدارا نیبه فتا حرف غ

  شتا» یو دوم به معنا« برداشتن آ  با دست» یمعنا

اسب تندور سََبب به  نیهماسََت؛ به «دنیدر دو ادیز

ه ب «نیالع»در « غَرفة». واژه شودیگفته م« فَرسٌ غَرَّاف»

است. اگر آن را معنا شده یو اسََم یدو وجه مصََدر
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ر آن و اگ« برداشتن آ  بارکی» یبه معنا میمصدر بدان

اسََت، « برداشََت آ  زانیم» یبه معنا میرا اسََم بدان

ق، ماده 9411 ،یدیک  دست)فراه زانیمانند آ  به م

 غرف(.

ََکابن را در « غَرفة»و « غفرفة»ق( کلمه 944)متیس

و فرق الفراء، و یون  : »داندیمعنا م کیکالم عر  به 

هَذا، فقَال یون : غَرَفَتف غَرُفَة واحدة، و فی اإلناء 

(. در مثال ذکر 11، ص9م، ج9101 ت،یابن سک«)غفرُفَة

  َََ َََده توس به فتا اول در جمله « غَرفة» ون ،یش

ََت و بر مفعول ؛«ةغَرَفتف غَرُفة واحد»  بارکیمطلق اس

ه ب« غفرفة»برداشَتنَ آ  با ک  دست داللت دارد؛ اما 

 یدر معنََا« وفی اإلنََاء غفرُفَََة»ضَََم اول در جملََه 

در ظرف به مقدار ک  دسََت،  یعنیبه اسََت، مفعول

 آ  وجود دارد.

را مصَََدر  نیبه فتا غ« غَرفَة»ق( 399)مدیدرابن

قاشق بزرگ  ایرا مالقه « مَغرَفَة»دانسته و « غَرَفَ»فعل 

چاه و  یبه معن« غفروف»معجم  نیاست. در امعنا کرده

َََت. وآمده ادیآ  ز یبَه معنَا« غَرّاف» فَرسٌ » یاس

َََب یرا بَه معنَا« غَرّاف  نیآورده کَه فاصَََله ب یاس

 ق، ماده غرف(.9491 د،یدر ابناست) ادیز شیهاقدم

را مطرح  ریز یمعان« غفرفة» یق( برا301) مأزهری

 دنَینوش بارکی» ،«شودیم دهیکه نوش یآب»است: کرده

آ  »به  زیرا ن « یغر»او «. بلند اریمرتفع و بس»، «آ 

 «شََتر تندرو و چابک»را « ناقة غارفة»و  «زارشََهیدر ب

ََت)ازهرمعنا کرده م، ماده غرف(. ابوهالل 9110 ،یاس

ََکر فی یدك والغَرفة غفرفة لما : »دیگوی( م389)یعس

َََکر«)فَعلََةٌ مَن غَرَفَ ، 9ق، ج9499 ،یابوهالل عس

ََا  نیاول یق( بََرا313)می(. جََوهََر093ص ََار ب ب

 قائل زیتما« غفرفة»و « غَرفَة» واژه نیب ایصَََریانیَب

را اسََم مفعول  نیبه ضََم غ« غفرفةَ» یاسََت. وشََده

 دصبه ق یزیکه تا چ کندیاسََتدالل م نیو چن داندیم

اما  ،«لقمة»مثل  سََت،ین« غفرفة»تناول برداشََته نشََود 

دن دارخ بارکیمصَدر است و بر  نیبه فتا غ« غَرفة»

م، ماده غرف(. اما 9111 ،یداللَت دارد)جوهر یکَار

اسَََت: گفته نیچن« غرف»ق( درباره 310فارس)م ابن

اسَََت مثل: « غَرَفَ»به فتا اول مصَََدر فعل « غَرفاً»

آ   بََارکییََعنی، «أَغرَففََه غَرُفََاً هیرَغَرَفََُتف المََاءَ وغ»

ه آنچ یبرا استیبه ضم اول، اسم« غفرفة»برداشتم. اما

َََ َََود)ابن فارس،  دهیکه نوش ق، ماده غرف(. 9491ش

َََتن و » یرا به معنا« الغَرف»ق(، 019راغَب)م برداش

بََه فتا را بََه « غَرفَََة» ی. ودانََدیم «یزیخوردن چ

 هر» یبه معنا را مبه ضََ« غفرفَة»خوردن و  بارکییمعنا

ق، ماده 9491است)راغب، دانسته« آن چه تناول شَود

َغَرَف المََاَء و الَمَرَق و »ق( 099منظور)مغرف(. ابن

را به  «یَغُرفففه غَرُفاً واغُتَرَفَه واغُتَرَفَ منه، الغَرُفَةف والغفرُفَة

 یاست. البته در ادامه به اختالفدانسته« ما غفرفَ» یمعنا

و فتا آن وجود دارد  نیبه ضم غ« فةغر» یکه در معنا

ََاره کرده و م ََدینویاش ه ب« الغَرفَة»معتقدند  ی: برخس

 یبه معنا« الغفرفَة»آ  اسََت و  دنینوشََ بارکییمعنا

 یاسََت. ابن منظور به معنا «شََودیم دهیچه نوشََآن»

َََاره کرده و م« الغفرفَََة» گرید  ی: برخدیََگویهم اش

 ک  یپفر زانیآ  به م یبه معنا« الغفرفََة: »نَدیگویم

 ةیمذکور در آ به اختالف قرائت واژه یدست است. و

َََورة بقره  941  زین -« إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ بَیَدَهَ» -س

فعل  یاشاره کرده و به نقل از کسائی گفته: اگر به جا

 بهتر آن بود که شد،یاستفاده م« غرف»، فعل «اغترف»

 نیدر چن رایشََود؛ ز اندهوخ نیبا فتا حرف غ« غَرفة»

شََدن دارد. در انجام بارکیداللت بر مصََدر و  یحالت

غَرُفَة و غفرُفَة : »کندیم تیروا ون ،یراسَََتا از  نیهم

وُتف  ََََ عربیتَان، غَرَفُت غَرفة، و فی القدُر غفرُفة، و حَس
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وة َََُ وةً، وفی اإلَناء حفس َََُ ، ماده 9110منظور، ابن«)حَس

 غرف(.

  یالمحکتََا  قََاموس ق( در091)میروزآبََادیف

ا به فت« غَرفَة»آ  را برداشت. « غَرَفَ الماءَ: »سدینویم

به ضََم « غفرفة»شََدن دارد. انجام بارکیاول داللت بر 

َََت. یاول بَه معنَا  به« غَروفبئر»بلنَدی و ارتفا  اس

که بتوان با ک  دست از آن آ   شََودیگفته م یچاه

و بزرگ است. فعل  ادیز یبه معنا «روفغَ »برداشَت. 

معناست که هر آنچه با من بود از من  نیبه ا« تَغَرَّفَنَی»

ََ ََت)ف ََرف ََگ ََادی ََرف(. 9109 ،یروزآب ََاده غ م، م

ََت: گفته نیچن« غرفة» یق( درباره9180)میحیطر اس

ََم حرف غ« غفرفة» ََت با  یپر» عنیین،یبه ض ک  دس

 یبه معنا« غَرفة»در  نیبودنَ حرف غامَا مفتوح«. آ 

ََ بارکی» ََت)طر« آ  دنَینوش ق، ماده 9418 ،یحیاس

 غرف(.

ذکر است عالوه بر معاجم لغت، منابع صرف  قابل

دو واژه اشََََاره  نیا یبََه اختالف معنََا زیو نحو ن

إَن فتحت : »سَََدینویق( م018هشَََام). ابنندینمایم

ََهَ ابن «)الُغَیُن فمفعول مفطلق أَو ضَََممتهََا فمفعول بَ

داللت  (. سخن ابن هشام089، ص9ق، ج9411هشام، 

اسم « غفرفة»و  صَدرم« غَرفة»موضَو  دارد که  نیبر ا

 یدو واژه متفاوتند. و نیا یاسَت. پ  از لحا  صرف

ففعُلَة : »دینمایم انیالمسََالک خود بدر کتا  اوضََا

نحو: مضغة بمعن : ممضوغ؛ و غرفة بمعن  مغروف، و 

ََام، ابن«)أکلة بمعن  مأکول ( 990، ص3م، ج9191هش

 یاسََم« غفرفَة»که  دینمایم ایتصََر یو زین جانیدر ا

 قایهشام دقمفعول است. سخن ابن یاسَت که به معنا

دو کلمه ذکر  نیکه فراء در تفاوت ا استیهمان مطلب

را نقل در کتا  خود آن یاهواز تیسَََکو ابن کندیم

 .کندیم

َََ مطَالعَه َََن  یو بررس منَابع دانش لغت، روش

و معنا، در لغت به د« غرف» : اصَََل مَادهدیَنمَایم

داللت  «دنیشتا  در دو»و « برداشَتن آ  با دسَت»

َََپژوهََان همچون ابناز لغََت یدارد. برخ  ت،یََکس

« فةغَر»دو واژه  نیب یمنظور تفاوتابن ،یازهر د،یدرابن

ه دو واژ نیا نیکه ب یاند و کسانقائل نشَده« غفرفة»و 

د نظر دارنموضََو  اتفاق نیبر ا یاند همگتفاوت قائل

برداشَََتن آ   بارکیمصَََدر و داللت بر « غَرفة»که 

: شََودیم دهیشََش قول د« غفرفة» یمعنا انیدارد. در ب

برداشت آ ، آ  موجود در ظرف، آ  موجود  زانیم

چه شود، آنچه به قصد تناول برداشته میدر دست، آن

ََ ََودیدهمینوش ََت را  یپر زانَیو آ  به م ش ک  دس

 .ندیگو

به  «غفرفة»و « غَرفة» یمنابع اختالف معنا شتریب در

 یبرخ گرید یی. از سوشودیاسناد داده م ون یفراء و 

ََان العر  به اختالف قرائت  ر د« غرفة»منابع چون لس

 انیو به ب کندیاشاره م« إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ بَیَدَهَ» یهیآ

ََا ََخن کس  لبه علت وجود فع یکه و پردازدیم ییس

با  .دهدیم ایر فتا ترج، قرائت به ضَََم را ب«اغترف»

 دیاست، بع ییکه فراء از شََاگردان کسََا نیتوجه به ا

از قرائت خود دارد، فراء  ییکه کسا یاسَتنباط سَتین

ََته ََت تا به برا بر آن داش دو  نیا ییتفاوت معنا انیاس

َََو کََه اختالف  بیََبن حب ون یییواژه بپردازد. از س

از  یرا برخ« َغرفََة»و  «رفََةغفََ»دو واژه  یمَعَنََا

ََکپژوهان چون ابنلغت ََبت داده یبه و تیس اند، نس

گانه شَََاگرد ابوعمروبن العالء از قراء مشَََهور هفت

(. و جالب است 993، ص9ش، ج9311است)مدرس، 

و  نیبه فتا غ« غَرفة»که ابوعمرو از طرفداران قرائت 

به ضم است. « غفرفَة»صحت قرائت  انیاز مدع ییکسا

َََأله ب نیبه ا وجهبَا ت  در انیآراء و نظرات قار انیمس
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 لیاز خالل کتب اصََ« غَرفَة»و « غفرفَة» یقرائت واژه

 .رسدیبه نظر م یقرائت، ضرور

 

 دانش قرائت یدر کالم علما« غَرفة»و « غُرفة» -2

ََر یهیدر آ« غفرُفَةً» واژه إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةَ » فهیش

 است:قرائت شده« غَرُفَةً»و « غفرُفَةً»به دو وجه « بَیَدَهَ

است)ابن  نیبه ضم غ« غفرُفَةً». قرائت مشَهور ال 

(. کتََب احتجََاج قراءات 980م، ص9188مجََاهََد، 

وجه از قرائت ذکر  نیا اریَرا علَت اخت لیَذ لیَدال

 اند:کرده

9ََ ََر هیآ نیا ری. در تفس ََت: آمده هفیش إال من »اس

َََخن  نیو بنابرا« اغترف کفاً من ماء به ماء « غفرُفَةً»س

وانده خ نیبا ضم غ« غفرُفَةً» دیاست، پ  باشده ریتفسَ

ََود؛ ز ََم به معنا« غفرُفَةً» رایش ََت)ابن  یبا ض آ  اس

َََر، 941ق، ص9419زنجله،  « غفرُفَةً»(. در طالئع البش

 ،یاسََت)قمحاودانسََته شََده ترفآ  مغ یاسََم برا

معنا « دسََت یپر»را « غفرُفَةً»(. زجاج، 30ق، ص9490

 (.339، ص9ق، ج9418)زجاج، کندیم

 آ  دارد؛ دنیداللت بر نوش« فَشَرَبفواُ مَنُهف». جمله 9

 یشود تا به معناخوانده نیبا ضم غ دیواژه با نیپ  ا

 (. 314، ص9ق، ج9414 طالب،یبن اب یآ  باشد)مک

وجه از قرائت را فعل  نیا اریَعلَت اخت ی. برخ3

َََاداننَدیم« اغُتَرَفَ»  ی: اگر بَه جادیَگویم یی. کس

 به فتا« غَرُفَةً»بود، من قرائت « غرف»، فعل «اغُتَرَفَ»

 م، ماده غرف(. 9110منظور، )ابنکردمیم اریرا اخت نیغ

 نیرا به فتا غ« غَرُفَةً»ابوعمرو و نافع؛  ر،یکث. ابن 

وجه  نی(. در ا931: 9ج ،تایب ،یاند)ابن جزرخوانَده

 یمطلق است به معنامصدر و مفعول« غَرُفَةً»از قرائت، 

 نیبه، محذوف است. طرفداران او مفعول« مرَّة واحدة»

ََتناد م ََخن ابوعمرو اس  که کنندیوجه از قرائت، به س

فهو الغَرفة وما کان باإلناء فهو  دیما کان بال: »دیَگویم

، زنجله؛ ابن11ق، ص9499 ه،یخالوابن«)الغفرفة بالضَم

(. در 909، ص9م، ج9118 ،یوطی؛ س941ق، ص9419

ت داده نسب بیبن حب ون یسخن به  نیمنابع ا یبرخ

 به،ی؛ ابن قت990، ص9ق، ج9494 ،یاسََت)ازهرشََده

 (.990، ص9ق، ج9318

َََرح انیَدر ب ابوعمرو  انیرا ب یاحال خود نکتهش

از مسَََتندات  یکیابوعمرو،  دهدیکرده که نشَََان م

 یگوید: آیهم  ی. وداندیقرائت خود را کالم عر  م

را به فتحه غین خوانده و در « مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً» شریفه

 که حجّاج بنپ  شََاهدى براى این قرائت بودم تا این

احضََار پدرم داد، من هم با پدرم به  بهیوسََ ، امر 

ََ  برخورد  ََحراى یمن به کس یمن فرار کردیم در ص

 خواند:نمودم که شعرى را با این عبارت م 

 إنَّ فی الصّبر حیلة المحتال    اصبر النّف  عند کلّ مهم

 ةٌ کَحَلِّ العَقالَر له فَرجََم ا تجز  النّفوسف مَنَ األربّم

کن؛  شهیپ یو مصََائب، صََبور هایسََخت هنگام»

ََان دور رایز ََکالت طاقت ش،یاندانس ََا را با مش فرس

 یها از مشکل. چه بسا جانکندیم کردن برطرفصََبر

، آن یکه برا یدرحال کشندیو درد م کنندیآه و ناله م

. پدرم «شتر یمثل بازکردن پابند از پا استیشََیگشََا

علّت خواندن این شََعر را پرسََید گفت: چون حجّاج 

گوید: پدرم گفت از شََنیدن مرده اسََت. ابو عمرو م 

انده که شاهدى را با فتا خو« فَرجة»این شعر که کلمه 

قرآن است بیش از خبر مرگ حجّاج  در آیه« غَرفة»بر 

 تا،یخلکان، بابن 49ق، 9318ندیم، مسََرور شََدم)ابن

 (.939، ص9م، ج 9114 ،یوطی؛ س939، ص 9ج 

اژه و نیب یمطلب که چه ارتباط نیعلت ا انیَب در

 کیکه هر دو بر وجود، عالوه بر آن« غَرفة»و « فَرجة»

در  به فتا اول« فرجة»گفت: لفظ  توانیوزن هستند م
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کاه حل درد جان یاسََت برا شیهمان گشََا تیب نیا

بوده موقت و  یشَََیگشَََا« غَرفة»گونه که لفظ همان

 . یکاه تشنگجان لمقبول جهت فائق آمدن بر مشک

از مسَََتندات منابع دانش قراءات در  یکین،یبنابرا

 هیز آا که استیریبه ضَم، تفس« غفرُفَةً»قرائت  هیتوج

: استگفته شده هیآ ریاسََت، چون در تفسََارائه شَده

ا خواند ت« غفرُفَةً» دی، پ  با«إال من اغترف کفاً من ماء»

ر گفت: د دیراستا با نیآ  باشد. در هم یاسم به معنا

دار بلکه بر مق ست،یآ  ن یاسم برا «غفرُفَةً»کتب لغت 

ذکر شده از  ریدر تفس گرید یآ  داللت دارد. از سَو

َََت که  نیخود تأییدی بر ا« کفَّاً» واژه هیَآ نکته اس

ََت قرار  یمقدار« غفرُفَةً» ََت که در ک  دس از آ  اس

  چه توسَََ هیاز آ ریتفسََ نیا دید دی. البته باردیگیم

 هیاست که در قرائت آارائه شده یو در چه زمان یکس

ان آراء مفسر یمنظور بررس نیهماست؟ بهاثر گذاشَته

 .درسینظر مبه یاز قرن اول تا کنون ضرور میکرقرآن

 

 در کالم مفسران« غَرفَة»و « غُرفة» -3

 ریس ایکه آ شودیسؤال مطرح م نیبخش، ا نیا در

َََ نقل  یدر قرون متفاوت، در نحوه رینگَارش تفَاس

ََد؟ برا تواندیم ایقرائت صََح ور منظ نیا یمؤثر باش

از  سنتو اهل عهیش ریجامع به تفاس یالزم است نگاه

 ریس نیکه متأسفانه، ا ردیتا حال صورت گ هیقرون اول

 یرخداد قرائت نیاز ا یوبخ  ینتا نشان دهنده یخیتار

ََتین ََ. بهس که  ریمنظور تکرار مطالب مذکور در تفاس

تناد اسََ گریقرائت بر قرائت د کیحیترج عنوان ادلهبه

 ر بارهد ریتفاس یخیتار ریطور مختصَر به سَشَده، به

له و اد لیاشاره کرده، سپ  به تحل« غرفة» قرائت واژه

 .شودینقد آن پرداخته م

َََ ََه بحََث لغو ریتَفََاس و  یقرن اول و دوم ب

به فتا و ضََم نپرداخته و « غفرفة»واژه  یشََناختزبان

ََََاره ََه اخََتََالف قََرائََت مََوجود در آن  یااش ب

َََلانَد)ابننکرده جبر، ؛ ابن918، ص 9ج تا،یب مان،یس

؛ ابوحمزه 39ق: 9411 ،ی؛ سََدوس18ََ، ص 9ج تا،یب

 (.11ق، ص 9308 ،یثمال

 ریدر تفاسَ هیاز اختالف قرائت آ زیقرن سَوم ن در

(. 30، ص 9ق، ج9491 ،ی)صََنعانشََودینم یصََحبت

 سوره 11 هیآ لیفراء در ذ القرآن،یمعان ریتنها در تفسَ

َََاره « غفرفَة»و « غَرفة» واژه ییطَه به تفاوت معنا اش

و « إلَّا من اغترف غرفَة بیده: »»سَََدینوینموده و م

و الغرفة: الفعلة. و کذلک  مغروف،و الغرفة: ال«. غرفة»

َََوة و الخطوة و الخطوة و األکلة و  َََوة و الحس الحس

األکلة. و األکلة المأکول و األکلة المرّة. والخطوة ما بین 

القدمین ف  المشی، و الخطوة: المرّة. و ما کان مکسورا 

إنه لحسَََن المشَََیة و الجلسَََة و  فهو مصَََدر مثل

 (.  911، ص9ج تا،یفراء، ب«)القعد

ََ یقرن چهارم، طبر در  بحث انیالبجامع ریدر تفس

َََت. بار مطرح کرده نیاول یاختالف قرائَت را برا اس

مذکور اشََاره  ابتدا به اختالف قراء در قرائت واژه یو

 ایرا توضَََ یاز وجوه قرائ کیََهر  ینموده و معََان

 «غرفة»المدینة و البصرة: فقرأه عامة قراء أهل»: دهدیم

بمعن  الغرفة الواحدة، من  فَة،بنصَََب الغین من الغر

قولَک: اغترفَت غرفَة، و الغرفَة هی الفعل بعینه من 

االغتراف. و قرأه آخرون بَالضَََم، بمعن : الماء الذی 

َََم، و الغرفة  یصَََیر فی ک  المغترف، فَالغرفة االس

در ادامه  ی( و319ص، 9ق، ج9499 ،یطبر«)المصدر

 «ةفَغفر» نیقرائت به ضََم غ کندیکه مطرح م یلیبا دال

ََته و م ََدینویرا برتر دانس و أعجب القراءتین فی : »س

ضَََم الغین فی الغرفة بمعن : إال من اغترف  یذلک إل
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کفَاً من ماء، الختالف غرفة إذا فتحت غینها، و ما هی 

 غرفة له مصدر و ذلک أن مصدر اغترف اغترافة، و إنما

مصدر غرفت، فلما کانت غرفة مخالفة مصدر اغترف، 

بمعن  االسَم عل  ما قد وصفنا أشبه  لتیکانت الغرفة ا

ق، 9499 ،یطبر«)منهَا بَالغرفة التی هی بمعن  الفعل

 ت. اس ییگرفته از کساالهام ی( سخن طبر319، ص9ج

 بغداد بوده و انیاز قار ییکه کسَََا نیتوجه به ا با

که   نیبه ا تیاسَََت و با عنا سَََتهیز یرا در ر یمدت

ر متولد شده و د ییو پن  سال پ  از کسا یس یطبر

احتمال  رونیاسَََت، از او بغداد نیز سَََاکن بوده یر

دو  نیکه در ا ییآراء کسا ریتحت تأث یرود که طبرمی

م را به ض« غفرفَة»و قرائت  رفتهگشهر رواج داشته، قرار

 .استدهیبرگز

است  یسمرقند ریقرن چهارم تفس ریتفاس گرید از

که به صورت مفصل به مبحث اختالف قرائت پرداخته 

 انیهر دو وجه ب یرا که مفسََران برا ییو تفاوت معنا

ََت؛ اما خود وجهنموده  اریرا اخت یاند مطرح کرده اس

ََت. و قرأ ابن کثیر و نافع و أبو : »دیگویم ینکرده اس

ن برفع الغی بنصَََب الغین و قرأ الباقون« غرفة»عمرو 

ََدر غرفة أی مرة واحدة  ََب یکون مص فمن قرأ بالنص

ََم الماء  ََم هو ملء الک  وهو اس بالید و من قرأ بالض

َََرین الغرفة  مثَل الخطوة و الخطوة قَال بعا المفس

بک  واحدة و الغرفة  بالکفین و قال بعضََهم کالهما 

َََمرقند«)لغتَان و معنَاهَا واحد ، ص 9ج تا،یب ،یس

981.) 

حث در ب یدیجد ینکته چیبعد ه قرون ریتفاس در

به فتا و ضَََم « غرفة» یواژه یو زبانشَََناخت یقرائ

َََودینم دهیَحرف اول د جزء آن کَه بَه نقل آراء  ش

در  یگذشََتگان بسنده کنند. به عنوان نمونه ابن جوز

قرأ ابن کثیر و نافع و أبو عمرو: : »سدینویقرن ششم م

 و حمزة وعامر و عاصم  نبفتا الغین، و قرأ اب« غرفة»

الکسائّی بضّمها، قال الزّجاج: من فتا الغین أراد المّرة 

ء الید. و زعم مقاتل الواحدة بالید، و من ضمّها أراد مل

أن الغرفة کان یشَََر  منها الرجل و دابّته و خدمه و 

رین: لم یرد به غرفة  َََّ یمأل قربتَه. و قال بعا المفس

جرّة أو ما  بقربَة أو واحَدةالک ّ، و إنمَا أراد المرّة ال

 (. 991، ص9ق، ج9499 ،یابن جوز«)أشبه ذلک

َََ در  یبحث چندان جد نیا زیمعاصَََر ن ریتفاس

دانسََته نشََده و تنها به نقل اختالف قرائت بسََنده 

به اختالف قرائت هم  یموارد حت یدر برخ ایاند کرده

 (.449، ص9ق، ج9490،ییاند)طباطبانکرده یااشاره

حث مورد ب هیآ لیذ ر،یتفاس یخیتار ریسَ یبررسَ

َََان م إال من »را به « غفرفة»کَه  یتنهَا فرد دهَدینش

و  اشدبیم یاست، طبرکرده ریتفس« اغترف کفاً من ماء

. دشوینم دهیجمله د نیا یمنبع چیدر ه یقبل از طبر

َََتندات  نیاز ا تیَموضَََو  حکَا نیا دارد کَه مس

برگرفته از اقوال  یدانشَََمندان احتجاج قراءات، همگ

َََ سَََتین انیقار  یچون طبر یریو گاه خود از تفاس

 یلیرا دل نیمفسر یریاسََتفاده نموده و جمالت تفسََ

 اند.شمرده یوجه قرائ کییبرا

 

 ریآراء منابع دانش لغت، قرائت و تفس لیتحل -4

ََ نکته ََت که  نیمعاجم ا یقابل توجه در بررس اس

ه ب« غَرفة»و  نیبه ضََم غ« غفرفة»واژه  ییاختالف معنا

 ن وی. شودیو فراء نسَبت داده م ن ویبه  نیفتا غ

ََبن حب ون یََهََمََان  ََاد  بی َََت ََََت کََه اس اس

َََ َََهیبویس َََت)س از  ی(. و98ق، ص9491 ه،یبویاس

ََاگردان ابوعمروبن العالء اسََت)مدرس،  ش، 9311ش

در شََأن اسََتاد خود، ابوعمرو بن  ی(. و993، ص9ج
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 یأآن باشد که به ر ستهیشا یاگر کس: »دیگویالعالء م

َََود،  یزیاش در هر چو گفتَه ابوعمرو  نایقیعمَل ش

( با توجه به 943ص 3ج تَا،یب ر،یکثابن«)خواهَد بود

َََاگرد بََه  ینزد ابوعمرو و ارادت خََاص و ون ییش

ا ر بوعمروقرائت ا یکه و ستیتعجب ن یابوعمرو جا

داده و با توجه به سخنان ابوعمرو  ایقراء ترج ریبر سا

خته پردا« غَرفة»و « غفرفَة» اختالف دو واژه انیَبَه ب

َََد. نکته َََخن  نیقابل ذکر ا باش  ون یاسَََت که س

است نه از  انیاز نحو یو رایحجت باشد؛ ز تواندینم

َََ یعلمََا  یتنهََا نحو را از و هیََبویدانش لغََت و س

َََ رافراگرفََت و لغََت   ه،یََبویاز اخفش آموخََت)س

و ابوعمرو  ون ی(. قابل ذکر است که 98ق، ص9491

 هستند.  یهر دو بصر

طع از اق ادیبن ز ییحیگفت:  دیبا زیمورد فراء ن در

 یلغت و نحو اسَََت. نامش در کتب اد  عرب یعلما

زندان فر یو مرب ی. فراء، شاگرد کسائشودیبرده م ادیز

ََت)افندمأمون بوده ََدر، 391، ص9ج تا،یب ،یاس ؛ ص

 ییکه فراء شاگرد کسا نی(. با توجه به ا911ص تا،یب

 اندخواندهرا به ضم « غفرفة» کهیانیقار انیاسَت و از م

 نیر او ب کندیرا ذکر م یهاتیکه توج استییتنها کسا

د استا یفراء رأ سََتین دیدارد، بع یموضََو  پافشََار

َََد؛ بنابرا باز هم اختالف  نیخود را نقَل نموده بَاش

. گردیبه قراء برم« غَرفََة»و « غفرفَة»دو واژه  یمعنَا

ن ب ییحیو  فهاز قراء کو ییذکر اسَت که کسا انیشَا

 .استیاز مفسران کوف زین ادیز

مفسَََران از قرن اول تاکنون چندان به اختالف  اما

بحث اختالف قرائت  اینپرداخته و گو هیآ نیقرائَت ا

 انینموده تنها با ب یاند و سَََعرا در آن مهم ندانسَََته

 رهبانیدر ا یحیکه توضَََبدون آن هیاختالف قرائت آ

ت سا یمفسََران تنها طبر انیبدهند از آن بگذرند از م

ََل اخت ََورت مفص  نموده و انیقرائت را ب اریکه به ص

وجه از قرائت پرداخته  کیاریَبَه اخت یلیبَا دال یحت

ور از ذکر شد د شتریکه پ یاسَت. با توجه به اسَتدالل

رار ق ییآراء کسَََا ریتحت تأث یکه طبر سَََتیواقع ن

َََد.  دهیبه ضَََم را برگز« غفرفَة»گرفتَه و قرائت  باش

و  «رفةغف»باز هم آراء مفسََران در تفاوت واژه  نیبنابرا

أت نش گریوجه از قرائت بر وجه د کییو برتر« غَرفة»

و  ایرا که در ترج یلیاست و دال انیگرفته از آراء قار

همََه  کننََد،یذکر م گریوجََه بر وجوه د کییََبرتر

َََتنَدات َََتیمس قراءات ذکر  هیکَه در کتَب توج اس

 است.شده

 

 یاز وجوه قرائ کیت هر مستندا ینقد و بررس -5

« ةغرف»شد قراء سبعه در قرائت واژه  انیب کهچنان

ََوره 941 هیدر آ بقره اختالف نموده و قراء کوفه و  س

آن را  نیو قراء بصره و حرم« غفرفة»شام آن را به ضم 

نها قراء سبعه، ت انیاند. از مقرائت نموده« غَرفة»به فتا 

َََا َََتندات لیَو ابوعمرو دال ییکس  دییرا در تأ یو مس

َََاذکر کرده دقرائَت خو اگر به : »دیگویم ییاند. کس

« َغرفََة»بَود من « غََرَف»فَعََل « اغَتَرف» یجََا

َََخن 9110منظور، )ابن«خوانََدمیم ، مََاده غرف(. س

ا ب دیموضََو  دارد که مصدر با نیداللت بر ا ییکسََا

بر  هیسََخن با تک نیباشََد. افعل خود مطابقت داشََته

 درامص یابل نقد اسََت. بررسق میکرقرآن اتیآ ریسَا

از موارد، مصََدر  یاریدر بسََ دهدیدر قرآن نشََان م

َََت کار رفتهعک  آن به ایدیَفعَل مز یمجرد برا اس

ََر هیعنوان نمونه در آبه وَاللَّهف أَنبَتَکفم مِّنَ الُأَرُضَ » فهیش

( فعل از با  افعال اسََت اما مصََدر آن 90نوح:«)نَبَاتًا

 علف نیو اگر قرار بود ب مصدر فعل مجرد است« نباتا»

 «إنبات» دیوجود داشته باشد، با یو مصدر آن هماهنگ



 
 

 1   «إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ» هیدر آ« غرفة»قرائت واژه  یشناختزبان یبررس

 

کرد  هیموضو  تک نیبه ا توانینم نی. بنابراشدیذکر م

مصَََدر آن  دیاسَََت حتما با« اغترف»که چون فعل 

از منابع احتجاج،  یدر برخ«. غَرفة»باشََد نه « اغتراف»

تند مس« إال من اغترف کفاً من ماء» هیاز آ یطبر ریتفس

 نیا که یحالاست؛ دربه ضم قرار گرفته «ةغفرفَ»قرائت 

َََم برا« غفرفَة»اثبات کند که  تواندیجمله نم  آ  یاس

 از یمقدار اندک« غفرفَة» دهدیاسَت، بلکه تنها نشان م

 آ  در دست است.

 «غَرفة»طرفدار قرائت  انیاز قار ،یبصَََر ابوعمرو

 یو .کندیرائت خود به دو موضو  استناد مق دییدر تأ

و آن چه « غَرفة»آن چه در دست است »معتقد اسَت: 

ََت  ََودیم دهینام« غفرفة»در ظرف اس  ه،ی)ابن خالو«ش

(. سخن 941ق، ص9419؛ ابن زنجله، 11ق، ص9499

َََاهَد . مطالعه و داردن یدر منَابع لغو یابوعمرو، ش

دان پژوهان چنلغت دهد،یکتب لغت نشََان م یبررسََ

ته و دو کلمه نداش نیا نیبه تفاوت گذاشََتن ب یلیتما

اند و از دو لغت« غَرُفَةً»و « غفرُفَةً»معتقدند  یتا حدود

م؛ 9110منظور، ندارند)ابن یبَا هم تفاوت یینظر معنَا

ق، 9411 ،یدیق؛ فراه9494 ،یدیم؛ زب9111 ،یجوهر

پژوهان بَا لغَت زین نیاز مفسَََر یمَاده غرف(. برخ

 ،ی)طوسدانندیمعنا م کیدو واژه را به  نیو ا اندیرأهم

 کهنیا انی(. در کتب لغت پ  از ب914، ص9ج تَا،یب

« یلق»معنا باشََد، با الفا   کیبه  تواندیدو واژه م نیا

ها دو واژه و تفاوت آن نیکه در مورد ا یمعان« یقال»و 

 نیا ییتفاوت معنا کهنی. اشودیمطرح م است،انشدهیب

شََده نشان از  انیب قالیو  لیفعل مجهول ق دو واژه با

دو واژه  نیا ییمعنا زیخود در تما انیدارد که لغو نیا

َََتنَد. به نیقیو  تیَقطع َََدینظر منَداش  انیقار رس

و « ةًغفرُفَ»واژه  نیباشند که ب یکسَان نیاول م،یکرقرآن

از مفسران  کیچیه رایاند؛ زقائل شَده اوتتف« غَرُفَةً»

َََتناد دو واژه بَه قول لغت نیدر تفَاوت ا پژوهان اس

قرار داده و  یرا مورد بررس انینکرده و تمام اقوال قار

در  یدو کلمه تفاوت است حت نیا نیاند بگرفته جهینت

 است. استناد شده انیبه اقوال قار زیکتب لغت ن

از  یحال خود به شعرشرح انیابوعمرو، در ب البته

َََتناد م داللت بر قرائت به  تواندیکه م کندیعر  اس

ََعر ََد. البته در ش ََتناد  یفتا باش که ابوعمرو به آن اس

را  «فَرجة» یاست وکار نرفتهبه« غَرفة» یواژه کند،یم

به « ةغَرف»بر قرائت  یلیکه با فتحه اسََتعمال شََده، دل

ََته ََتفتا دانس ََتا با نی. در هماس  یگفت: زمان دیراس

محکم و مستدل  توانستیاسََتناد ابوعمرو به شََعر م

َََد که به اب َََتناد کند که  یاتیباش ا به به فت« غَرفة»اس

ََت قرار دارد  یآب یمعنا ََد که در دس ه ک یاتیاب ایباش

َََان دهَد بَه مقدار آ  درون ظرف  گفته « غفرفة»نش

به  یریو تفس یغومنابع ل ایاز قراء  کیچیاست. هشده

 اند. اشعار عر  استناد نکرده

ََتندات هر  لیشََد دال انیچه بتوجه به آن با و مس

 پشََتوانه و تواندیقابل نقد اسََت و نم یدو وجه قرائ

د. باشََ یاز وجوه قرائ یکیحیدر ترج یمسََتند محکم

َََدینظر مبه َََعار عر   اتیقرآن، روا اتیآ رس و اش

َََتنَد و دل توانَدیم  یاز وجوه قرائ یکیحیترج لیمس

 باشد.

در شََعر  دهدیدر اشََعار عر  نشََان م جسََتجو

 «غَرفة» ای« غفرفة»واژه  یو عباس تیشاعران دوره جاهل

است و تنها در دو مورد آ  اسَتعمال نشَده یبه معنا

مکان و  یکه آن هم به معنا شودیم دهید« غفرفة»واژه 

 .استیبلند

 اللَیالی خَل َ آلَ مفحَرِّق   غَلَبَ

 وَ کَما فَعَلنَ بَتفبَّع  وَ بَهَرقَلَ

 أَلفَینَهف غَلَبنَ أَبرََهةَ الَّذی َو
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 قَد کانَ خفلِّدَ فَوقَ غفرفَةَ مَوکَلَ 
 

 (10م، ص9111 عه،یربی)ابن اب

 عَل  ظَهرَ المَطَیَّةَ ظَلُّهف  قَلیالً

 سَوى ما نَف  عَنهف الرَداءف المفحَبَّرف

 أَعجَبَها مَن عَیشَها ظَلُّ غفرفَة َو

 أَخضَرف و َرَیّانف مفلتَ ُّ الحَدائَقَ 
 

 (.01ص تا،یب عه،یربی)ابن اب

در کوه موکل  استینام مکان« غرفة»شعر اول،  در

به « غرفة»اسَت و در شعر دوم واقع شَده منیکه در 

واند که بت یاتیاب نیآسَََمان هفتم اسَََت؛ بنابرا یمعنا

باشََد، وجود  یاز وجوه قرائ یکیشََاهد و مسََتند 

از وجوه  یکیدییدر تأ تواندیکَه م ینَدارد. منبع دوم

ََد، روا یقرائ ََتا اتیمؤثر باش  بارهنیدر ا اتی. رواس

 :دینمایم دییچند مطلب را تأ

داللت دارد که اغتراف و اشرا   اتیروا ی. برخ9

سالم( الاهلل)علیهوروی عن أبی عبد: »ستیمعنا ن کیبه 

القلیل الذین لم یشََربوا و لم یغترفوا ثالثمائة »أنه قال: 

َََر  رجال، فلما جاوزوا النهر و نظروا إل  و ثالثَة عش

َََربوا منه: ال طاقَةَ لَنَا الُیَوُمَ  جنود جالوت قال الذین ش

َََربوا: رَبَّنا أَفُرَغُ  بَجالفوتَ وَ جفنفودَهَ و قال الذین لم یش

رُنا عَلَ  الُقَوُمَ  بُراً وَ ثَبَِّتُ أَقَُدامَنَا وَ انُصَََف ََََ عَلَیُنَا ص

 ،ی؛ بحران391، ص8ش، ج9388 ،ینیکل«)اُلکََاَفَرینَ 

 (010، ص9ق، ج9491

موضَََو   نیداللت بر ا اتیاز روا گرید ی. برخ9

و قد »اندك اسََت:  یمقدار یبه معنا« غفرفة»دارد که 

َََأله طاوس َََیس ء قلیله الیمانی، قال: فأخبرنی عن ش

حالل و کثیره حرام، ذکره اهلل عز و جل فی کتابه؟ قال: 

نهر طَالوت قَال اهلل عز و جَل: إَلَّا مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً »

 (.901، ص91ق، ج9414 ،ی)مجلس«بَیَدَهَ

 از آ  یداللت بر مقدار اتیاز روا گرید ی. برخ3

سَأَلَا أَبَا جَعُفَر ) ( عَنُ : »ردیگیدارد که در دست قرار م

ولَ ََف وءَ رَس ََف ت  أَوُ تَوُر  فَیهَ مَاءٌ وفض ََُ اللَّهَ ص فَدَعَا بَطَس

بَّهَا عَلَ  وَجُهَهَ  فَغَمَ َ یَدَهف الُیفمُنَ  فَغَرَفَ بَهَا غفرُفَةً فَصَََ

 سُرَى فَغَرَفَ بَهَا غفرُفَةًبَهَا وَجُهَهف ثفمَّ غَمَ َ کَفَّهف الُیف لَفَغَسَ

لَ بَهَا ذَرَاعَهف مَنَ الُمَرُفَقَ  فَأَفُرَغَ عَلَ  ذَرَاعَهَ الُیفمُنَ  فَغَسََََ

إَلَ  الُکَ ِّ لََا یَرفدُّهََا إَلَ  الُمَرُفَقَ ثفمَّ غَمَ َ کَفَّهف الُیفمُنَ  

 َََ رَى مَنَ الُمَرُفَقَ وَ ص ََُ ا نَعَ بَهَفَأَفُرَغَ بَهَا عَلَ  ذَرَاعَهَ الُیفس

اَ رَأُسَهف وَ َقَدَمُیَه َبَبَلَل َکفَِّه  نَعَ بَالُیفمُنَ  ثفمَّ مَسََ مَثُلَ مَا صََ

، 3ش، ج9388 ،ینیکل«)لَمُ یفحَُدَُْ لَهفمََا مََاءً جََدَیداً

َََان م تیروا نی( ا91ص  یبه معنا« غرفة» دهد،ینش

 رد؛یگیدست قرار م کیک   دراسََت که  یمقدار آب

 «مَّ غَمَ َ کَفَّهف الُیفسُرَى فَغَرَفَ بَهَا غفرُفَةثف: »دیگویم رایز

از آ   یبرد و مقداردست راست خود را در آ  فرو

 را برداشت.

َََم « غرفة»داللت دارد که  اتیاز روا ی. برخ4 اس

 از آ  یمقدار اندک یبلکه به معنا سَََت،یآ  ن یبرا

َََت کَه رفع عطش م واقعه کربال  انیَ: در بکنَدیاس

فلما أراد أن یشََر  غرفة من الماء ذکر »اسََت: آمده

َََین وأهَل بیتَه فرم  الماء و مأل القربة  عطش الحس

الخیمة فقطعوا  ووحملهَا عل  کتفه األیمن و توجه نح

َََ«)علیََه اگر  رای(؛ ز49، ص40ق، ج9414 ،یمجلس

 نبود، گفته ایصَََح گریآ  بود د یاسَََم برا« غرفة»

  از آ یبر مقدار اندک« غرفة» نیرابناب« من الماء»شود 

 داللت دارد.

به « غفرفة» اعرا  واژه ات،یروا یو بررسَََ مطالعه

َََان م کندینم دییضَََم را تأ ایَفتا   دهدیو تنها نش

 که معموال به اندازه ندیاز آ  گو یبَه مقدار« غرفَة»

که داللت  یمطلب ات،یک  دست است، اما از روا کی
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 هواژ نیب ییتفاوت معنا ایَو « غرفَة» بر قرائَت واژه

 وجود ندارد. اشد،ب« غَرفة»و « غفرفة»

 ماندیم« غرفة» اعرا  واژه ایترج یبرا یسوم راه

به آن  لیمورد بحث اسََت، که در ذ هیآ اقیو آن سََ

 .شودیپرداخته م

لَ طَالفوتف بَالُجفنفودَ قَالَ إَنَّ اللّهَ مفبُتَلَیکفم  فَلَمََّا» فَصََََ

رَ َ مَنَُهف فَلَیُ َ مَنِّی وَمَن لَّمُ یَطُعَمُهف فَإَنَّهف  ََََ بَنَهَر  فَمَن ش

مَنِّی إاَلَّ مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ فَشَرَبفواُ مَنُهف إَالَّ قَلَیالً مُِّنهفُم 

وَالَّذَینَ آمَنفواُ مَعَهف قَالفواُ الَ طَاقَةَ لَنَا الُیَوُمَ هفوَ  هففَلَمَّا جَاوَزَ

بَجَالفوتَ وَ جفنودَهَ قَالَ الَّذَینَ یَظفنُّونَ أَنَّهفم مُّالَقفو اللّهَ کَم 

مِّن فَئََة  قَلَیلََة  غَلَبََتُ فَئََةً کَثَیرَةً بََإَذُنَ اللَّهَ وَ اللّهف مَعَ 

 (941بقره:«)الصَّابَرَینَ

َََه واژهمو هیآ َََر » رد بحث از س و « طعم»، «ش

ََخن م« اغتراف» « طَعَمَ طعما». در کتب لغت دیگویس

 «نیالع»است. در آمده« خوردن»و  «دنیچش» یبه معنا

 ست،ین« خوردن» یبه معنا« طَعَمَ» یذکر شَده که گاه

ََ» یبلکه به معنا ََت)فراه «دنیچش ق، 9411 ،یدیاس

را « مَ) طعماً(طَعَ» ة؛اللغ بیماده طعم(. أزهری در تهذ

است. در آورده« عقل»و « شهوت» ،«دنیچش» یبه معنا

 «رانشهوت» یرا به دو معنا« ذو طعم»راستا لفظ  نیهم

 سوره 941 هیبه آ شَانیاسَت. اذکر کرده« خردمند»و 

 «طعمهیلم »که فعل  کندیم دیکرده و تأکاشاره زیبقره ن

 ایاسَت. در ادامه تصر «ذقهیلم » یبه معنا هیآ نیدر ا

د، باش «دنیچش» یگاه به معناهر« طعم»که لفظ  کندیم

اطالق  ها،یدنیو هم بر نوش هایهم بر خوردن تواندیم

َََود. برا آ  را  یعنی، «المََاء طعمیلم »مثََال:  یش

 م، ماده طعم(. 9110 ،ی)ازهردینچش

در دو « شَََر »و « طعم» مورد بحث واژه هیآ در

رَ»جمله  ََََ وَ مَن لَّمُ یَطُعَمُهف « » َ مَنُهف فَلَیُ َ مَنِّیفَمَن ش

 «اغترف غرفة»در کنار هم واقع شده و کلمه « فَإَنَّهف مَنِّی

پ  از دو « إاَلَّ مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفَةً بَیَدَهَ»سوم  یدر جمله

قرار  بیاست. ترتشَده قعوا« شَر »و « طعم» جمله

َََه واژه در کنَار هم ب نیگرفتن ا  یفیظر نکته انگریس

ََت؛ ز ََتثناء از « اغتراف غرفة» یاز لحا  ادب رایاس اس

َََر  آ »جملَه  َََت و بَا« ش پ  از آن قرار  دیاس

که  ددهینشان م بیسه جمله به ترت نشی. چگرفتیم

لشکریان طالوت هر چند همه با طالوت و از او بودند، 

ها غیر از ظاهرشََان بود، و با یک آزمایش اما باطن آن

شد، و آن آزمایش نهرى بود که ها روشَن م واقعیت

َََده بود، ز ریدر مسَََ َََان واقع ش آن نهر  رایحرکتش

که چه کس  با طالوت، و چه کس   کردیمشََخص م

آن نهر نوشید از طالوت  بیگانه از اوسََت. هر ک  از

صداقت خود  دبیگانه شد و هر ک  لب از آن تر نکر

َإلَّا »با طالوت به اثبات رساند. اما جمله  یرا در همراه

کَه پ  از آن دو جمله قرار « مَنَ اغُتَرَفَ غفرُفََةً بَیََدَهَ

م از سو ندارد که این طائفه نیاسَت، داللت بر اگرفته

َََت که  یطالوت بودند، چون زمان این داللت را داش

ََله پ  از جمله رَ َ » بالفاص َََ  «فَلَیُ َ مَنِّی مَنُهففَمَن ش

َََد،یواقع م جمله بعد از ذکر هر دو طائفه  نیامَا ا ش

 آمده، و معلوم اسََت که این اسََتثنا و اخراج از طائفه

شََود که طائفه سََوم داخل و جزء اول، تنها باعث م 

، در طائفه دوم باشند که داخلطائفه اول نباشند، نه این

 خواسََته فهشََری این سََخن آن اسََت که آیه و الزمه

لشَکریان طالوت را با دو آزمایش به سه طائفه تقسیم 

هَای  کَه از طالوت نبودند، چون از نهر کنَد. اول آن

َََیدند، دوم آن های  که از وى بودند چون از نهر نوش

 که مردد بودند، و وضعشان در یننوشیدند، سوم کسان

آزمایش نهر معلوم نشََد، چون مشت  آ  برداشتند و 

ند، کنوشیدند، و آزمایش  دیگر وصفشان را روشن م 

َََت که اگر در حال جنگ به خدا اعتماد  و آن این اس
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َََمن مقََاومََت کننََد از طََالوت  نموده، در برابر دش

خواهند شََد، و اگر دچار قلق و اضََطرا  شََوند، از 

ق، 9490 ،ییاطبادوم خواهند گردید)عالمه طب طَائفه

 (. 449، ص 9ج

 توانیشد، م فهیشر هیکه از آ یریتوجه به تفسََ با

ئت قرا جانیکه در ا یبه هر اعراب« غرفة»گرفت  جهینت

َََود بر  اندك  ینکته داللت دارد و آن به معنا کیَش

ر د رایز رد؛یگیدست قرار م کیکه در ک   اسَتیآب

آ  با توجه به دو  زانیم نیو ا «دهیب»است: ادامه آمده

است، که در کنار آن قرار گرفته «عامط»و « شر » واژه

که تنها از انسَََان رفع عطش نموده و  اسَََتیمقدار

 ژهکلمه، وا نیدر برابر ا رایز کند؛ینم را یانسان را س

َََر » َََ یگرفته که به معناقرار« ش همراه با  دنینوش

ز ا یکیکهنیبا توجه به ا نیشدن است. همچن را یسَ

سه  نیا اقیس توانازیاسَت، م دنیچشَ« طعم» یمعان

تر و کم« شر »از « اغترف غرفة»گرفت که  جهیفعل نت

« فةغر»موضو   نیاست. با توجه به ا شَتریب« طعم»از 

از آ  است  یکه خوانده شَود تنها اندک یبه هر وجه

َََت جَا م کیَکَه در ک   و بَا توجه به  ردیگیدس

را « شَََر »که  هیآ قایو سَََ« غرفة» بودن واژهنکره

 بارکیتنها بر « غرفة» شودیم جهینت ،ممنو  کرده است

 .داللت دارد زیآ  در ک  دست ن دنینوش

 

 نتيجه

َََر هیَدر آ« غفرفَة» واژه به دو وجه قرائت  فهیش

ا به فت« غَرفة»است. ابوعمرو از طرفداران قرائت شده

با هم  ییاز لحا  معنا« غَرفة»و « غفرفة»معتقد اسَََت 

َََت قرار دارد  یمتفَاوتند. مقدار آب « غَرفة»که در دس

 «غفرفة»که درون ظرف است،  یو به آب شَودیم دهینام

آمده پ  مراد « بیده» هیو از آن جهت که در آ ندیگو

خوانده شود؛ اما « غَرفة» دیآ  درون دست است و با

خوانده و استدالل « غفرفة»است که  یانیاز قار ییکسَا

 تواند،یکه مصَََدر آن نم« اغترف»بَه فعَل  کنَدیم

واژه در معاجم  نیا یباشََد. مطالعه و بررسََ« غَرفة»

َََان م دو واژه  نیا نیب یپژوهان تفاوتلغت دهَد،ینش

َََتندیقائل ن اوت تف انیموارد هم که به ب یو در برخ س

َََتنََاد  ون یبََه قول  پردازنََدیدو کلمََه م و فراء اس

د و فراء شاگر یرشَاگرد ابوعمرو بص ون ،ی. کنندیم

 نیپژوهان در تفاوت اقول لغت نیاست، بنابرا ییکسا

 میکر. مفسََران قرآنگرددیدو واژه به قراء سََبعه بر م

َََخنان منابع دانش  کنند،یم انیب راآنچَه  زین همان س

ََت. تنها طبر ه را ب« غفرفة»بار  نیاول یبرا یقراءات اس

عه ابوزر که کندیم ریتفسََ« إال من اغترف کفاً من ماء»

 کندیواژه اسََتدالل م نیاز ا یطبر ریبا توجه به تفسََ

 یآ  اسَت. البته سخنان طبر یبرا یاسَم« غفرفة»که 

 ییکسا لیاست و همان دال ییکسََاالهام گرفته از  زین

نابع که در م ی. مستنداتکندیقرائت ذکر م ایرا در ترج

ذکر  یاز وجوه قرائ کیهر  دییاحتجَاج قراءات در تأ

 اتیو آ اتی، قابل نقد است. استعمال عر ، رواشَده

عنوان را روشََن و به« غرفة» یمعنا تواندیم میکرقرآن

َََد. در یقرائ هاز وجو یکیدییمتقن در تَأ یلیدال  باش

 باشدکار رفتهبه« غفرفة»که در آن  یااشَعار عر ، واژه

و تفاوت  هیقرائت آ به نحوه ات،یوجود ندارد. در روا

ها تن اتیاست و روانشده یادو کلمه اشاره نیا ییامعن

َََن م یمعنَا  اتی. با توجه به روادینمایواژه را روش

َََت که در ک   یمقَدار اندک« غفرفَة»  کیاز آ  اس

« ةغرف» دهدینشان م زین هیآ اقی. سردیگیدست قرار م

ه است کیو مقدار آب زانیم یمورد بحث به معنا هیدر آ

 کندیدست قرار دارد و تنها رفع عطش م کیدر ک  

. کندیم را یبر خالف شََر  آ  که انسََان را سََ
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را روشََن « غفرفة» یمعنا اتیو روا هیآ اقیسََ نیبنابرا

از دو وجه را  کیَچیه ه،یَقرائَت آ نموده، امَا نحوه

 دی. در مورد قرائت واژه به فتا و ضم باکنندینم دییتأ

ده، نبو تیبر روا یمبتن یهمگ انیَگفَت: قرائَت قَار

عوامل گوناگون از جمله  ریتحت تأث یبلکَه گَاه قار

َََم و ... قرائت ت،یَروا  زیخود جََا یرا برا ینحو، رس

موارد بر اساس  زا یاقرائت در پاره نیکه ا دانسَتهیم

از موارد  یاو در پََاره اتیََو مرو نشیو گز اریََاخت

بر قواعد زبان و رسََم  هیبا تک یاجتهاد شََخص قار

 .... بوده است الخ  و
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 :قی، تحقاللغة بیتهذم(، 9110ابومنصور) ازهری، .99

 عبدالسالم هارون، قاهرة، دار العلم.

 یمعََانق(، 9494مََحمََد بن احمََد) ،یازهََر .93

 و دکتر شیدرو یمصَََطف دی: عقی، تحقالقراءات

َََورات  روت،یب ،یعوض بن حمََد القوز منش

 .ةیدارالکتب العلم -ضونیب یمحمد عل

 اضیالعلماء و ح اضیر(، تَایعبَداهلل)ب ،یافنَد .94

به کوشش  ،یاشََکور نی: حسََقی، تحقالفضََالء

 .امیقم، مطبعة الخ ،یمجمود مرعش

 ریتفس یالبرهان فق(، 9491هاشم، ) دیس ،یبحران .90

 بعثت. ادی، تهران: بنالقرآن

، الصحاحم(، 9111اسََماعیل بن حماد) جوهری، .91

تحقیق: احمَد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم 

 للمالیین، چاپ چهارم.

مفردات ق(، 9491)نیمحمد حس اصفهانی،راغب .90

 ، بیروت، دارالقلم.الفا  القرآن

تََاج العروس من ق(، 9494)یمرتضَََ ،یدیََزب .98

 دارالفکر، چاپ دوم. روت،ی، بجواهر القاموس

ََحاق ابراه زجاج، .91 ََر میابو اس ق(، 9418)یبن س

 لی: دکتر عبد الجلقیالقرآن و اعرابَه، تحق یمعَان

 عالم الکتب. روت،یب ،یعبده الشلب

31. ََ ََدوس ََخ و  ق(،9414قتاده بن دعامة) ،یس الناس
 ،روتی: حاتم صََالا الضامن، بقی، تحقالمنسَوخ

 مؤسسة الرسالة.

َََمرقنَد .39 (، تاینصَََر بن محمَد بن احمد)ب ،یس

 .جایب نا،ی، ببحرالعلوم

39. َََ ، با الکتا  ق(، 9491عمروبن عثمان) ه،یَبویس

دارالکتََب  روت،یب عقو ،یعیبََد لیََمقََدمََه ام

 .هیالعلم

33. َََ بغیة الوعاة فی م(، 9114)نیالَدجالل ،یوطیس
ل : محمد ابوالفضقی، تحقطبقات اللغویین والنحاة

 .یالباب یسیع روت،یب م،یابراه

علوم  یف الََمزهرم(، 9118)------------- .34
 دارالکتب العلمیة. روت،ی، باللغة و انواعها

، الملعلوم االس عهیالش  یتأس(، تایحسن)ب صدر، .30
 . یتهران، اعلم

، القرآن ریتفسَََق(، 9491عبدالرزاق) ،یصَََنعان .31

 مکتبة اض،یمسََلم محمد، ر ی: د. مصََطفقیتحق

 الرشد.

ََ طباطبایی، .30 ََ دیس  زانیالمق(، 9490)نیمحمدحس
ََ یف ََالم ، قم،القرآن ریتفس ََارات اس  یدفتر انتش

 قم.  هیحوزه علم نیجامعه مدرس

 یالبیان فجامعق(، 9499)ریمحمد بن جر ،یطبر .38
 دارالمعرفه. روت،ی، بالقرآن ریتفس

مجمع ق(، 9418فخرالََدین محمََد) طَریَحی، .31
، تهران: کتا  فروشََی مرتضََوی، چاپ البحرین

 سوم.

 ریفست یف انیالتب(، تایمحمد بن حسن )ب ،یطوسَ .41
 .یالتراْ العرب اءیداراح روت،ی، بالقرآن

، ، مصَََرالقرآن یمعان(، تَای)بادیَبن ز ییحیفراء، .49

 . یللتال هیدارالمصر

، العین ق(،9411خلیََل بن أحمََد) فراهیََدی، .49

: دکتر مهََدی المخزومی و دکتر إبراهیم قیتحق

 السامرائی، تهران، دارالهجرة، چاپ دوم.
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ََاد روزیََفََ .43 م(،  9109)عقو یمََحمََد بن  ،یآب

َََرکة مکتبة و مطبعة  یالمحالقاموس  ، قاهره، ش

 واوالده چاپ دوم. یالحلب یالباب یمصطف

ََادق) ،یقمحاو .44 ََر ق(، 9490محمدص طالئع البش
 .دةی، مصر، دارالعقالقراءات العشر هیتوج یف

 ،یاصَََول کاف(، 9388)عقو یمحمد بن  ،ینیکل .40
 .هیتهران، دارالکتب االسالم

41. َََ ، بحَار األنوار(، 9414محمَد بَاقر)ق ،یمجلس

 موسسه الوفاء. روت،یب

 یاالد  ف حانهیرش(، 9311)یعلمحمد مدرس، .40
 .امی، تهران، خاو اللقب هیبالکن نیتراجم المعروف

خَدمَات متقابل ش(، 9319)یمرتضَََ ،یمطهر .48
 تهران، صدرا. ،رانیاسالم و ا

ََ  عن ق(، 9414محمد) طالب،یبن اب یمک .41 الکش
: قی، تحقوجوه القراءات السبع و عللها و حججها

َََه  روت،یرمضَََان، ب نیالدییمحدکتر  َََس موس

 .الرسالة، چاپ سوم
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